
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 14 september 2015 

 

Närvarande:  Inger Ingesson, Vivianne Edelsvärd Öberg, Mona Lindblom, Gösta Söderberg, Kerstin 

Kristiansson, Karin Mattsson, Allan Isaksson och Mona Wilsson 

 

§ 101 Ordförande Inger Ingesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 102 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Vivianne Edelsvärd Öberg. 

§ 103 Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 104 Föregående protokoll justeras. 

§ 105 Då kassören är frånvarande informerar Kerstin Kristiansson om föreningens ekonomi. 

Ekonomin är god. Vi har 762 medlemmar den 1 september. 

§ 106 Ordförande meddelar att hon under hösten ej kommer att delta vid 

förbundsstyrelsens möten. Hon informerar om förbundets Seniorblad. Vår tidning 

Veteranen kommer att byta namn från 1 januari till Senioren  och kommer att ha 

samma ingång som förbundet. 

 Förbundet har inte så god ekonomi idag varför man minskat antalet personal och bytt 

till billigare lokaler. 

 Från distriktet informerar Mona Wilsson om ett uppdrag att kartlägga anhörigstöd för 

äldre som vårdar närstående maka, make eller partner. Enkäten kommer att skickas ut 

till alla kommuner i Norrbotten i slutet av september.  

 Föreningen anmäler Vivianne Edelsvärd Öberg och Mona Wilsson till distriktets 

utbildning om Demens den 24 september. Dessutom har distriktet anmält Gunilla 

Bergstedt till samma utbildning. 

§ 107 Styrelsen beslutar om inköp av 2 banderoller för 200 kr totalt. 

§ 108 Rapport lämnades av de i styrelsen som stått utanför Coop Forum och informerat om 

SPF Seniorerna och delat ut föreningens program och anmälningsblanketter. 

Dessutom kommer övriga delar av styrelsen att stå utanför ICA Kvantum och 

informera. Vi hoppas att denna åtgärd kommer att ge oss nya medlemmar. 



§ 109 Rapport lämnas från mötet på Samvaron för nya medlemmar. Information om vår 

hemsida lämnades och styrelsen presenterade sig. Det upplevdes som ett positivt 

möte. 

 Gösta Söderberg informerar om att den 28 september görs ett utskick från förbundet  

till alla 65-åringar. 

§ 110 Den 16 september genomför föreningen Kulturcafé på Samvaron med Charlotte 

Lindmark – ett specialteaterprogram med humor.  

 Kerstin Kristiansson har ordnat med kaffelistor och kaffet kostar 30 kr. 

 I samarbete med Norrbottens läns landsting genomförs en Hälsopromenad på 

Grisberget den 17 september. Dagmar Gabrielsson ansvarar för tipsrundan. Mona 

Lindblom inhandlar korv till träffen. Om man genomför tipsrundan kan man vinna ett 

pris. 

§ 111 Den 23 september berättar Sture Berglund om labyrinter på Piteå Museum kl 13.00 

§ 112 Månadsmötet i september äger rum den 30 september kl 13.00 på Kyrkcenter, där 

palt serveras för en kostnad av 75 kr. Presentation och information lämnas om våra 

olika studiecirklar. Vår kör kommer att avsluta månadsmötet. 

§ 113  Piteå Wellnes arrangerar en Må bra dag – Seniorer i rörelse - den 7 oktober kl 13.00 

på Lyan. De inforerar om kost och motion och säljer ett mellanmål. 

§ 114 Föreningen ordnar ett kulturcafé den 14 oktober kl 13.00 på Samvaron. Solveig Qensel 

berättar om sin bok ”Solveigs bok”. Vi betalar hennes resa. Kaffet kostar 20 kr. 

Vivianne ordnar med fika. 

§ 115 Månadsmötet på Musikhögskolan där Musikhögskolans elever underhåller är flyttat 

från den 28 oktober till den 21 oktober. Styrelsen beslutar att ersätta eleverna med 

2500 kr. Medlemmarna betalar för mat och underhållning 100 kr. 

§ 116 Vi har inbjudits till en frukostföreläsning till Vardagsrummet, Bryggargatan. Den 

handlar om ”Tillgängligheten till flerbostadshusen i Piteå” den 18 september 7.30. 

Eftersom bostäder är en viktig fråga för SPF Seniorerna kommer Mona Lindblom, Karin 

Mattsson och Mona Wilsson att delta. 

§ 117 Distriktet genomför en utbildningsdag om läkemedel med professor emeritus Arne 

Melander den 8 oktober kl 10.00 på Framnäs Folkhögskola. Föreningen anmäler Karin 

Mattsson och Mona Wilsson. 

§ 118 Monica Holmgren, programkommittén, undersöker möjligheten att genomföra en 

teaterresa till Luleå under hösten. Frågan återkommer. 

 

 



§ 119 Övriga frågor                                                                                                                               

Styrelsen beslutar att beställa förbundets ”Ideboken” till programkommittén. 

 Ordförande  informerar kort om Krakowresan. Frågan återkommer. Kort information 

lämnas från KPR av Mona Wilsson 

§ 120 Ordförande Inger Ingesson tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet. 

§ 121 Nästa styrelsemöte blir den 12 oktober 2015. 

 

 Piteå den 14 september 2015 

 

 Mona Wilsson   Inger Ingesson                               

Sekreterare                                                      Ordförande 

 

 

 Vivianne Edelsvärd Öberg              

Justerare 

 

  

 

 


